PAKET SERIJSKE OPREME COMFORT

BARVNA PALETA ZUNANJOSTI
ENOBARVNE

DVOBARVNE

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR
Pogon
Menjalnik
DIMENZIJE

Dolžina (mm)

Bencinski 1.5L VVT
Vklopljiv 4WD (ALLGRIP PRO)
5-stopenjski ročni

Od sprednjega do zadnjega odbijača
Od sprednjega odbijača do pokrova rezervnega kolesa

Spredaj
Zadaj

3.480
3.645
1.645
1.720
2.250
1.395
1.405
4,9
210
37
28
49

Največja prostornina
Z zloženimi nasloni zadnjih sedežev (VDA method)
Z dvignjenimi nasloni zadnjih sedežev (VDA method)

2
863
40

Širina (mm)
Višina (mm)
Medosna razdalja (mm)
Kolotek (mm)

Lovska zelena (ZZC)

Kinetična rumena/
Črna biserna (DG5)

Obračalni krog (m)
Višina podvozja od tal (mm)
Vstopni kot (°)
Prehodni kot (°)
Izstopni kot (°)
ZMOGLJIVOST
Število sedežev (osebe)
Prostornina prljažnika (l)

Superiorno bela (26U)

Slonokoščena kovinska/
Črna biserna (2BW)

Prostornina rezervoarja za gorivo
MOTOR
Tip
Število valjev
Število ventilov
Prostornina motorja (cm3)
Vrtina/gib (mm)
Kompresijsko razmerje
Največja moč (kW/om)
Največji navor (Nm/om)
Vrsta polnjenja
MENJALNIK

K15B
4
16
1.462
74,0 × 85,0
10
75/6.000
130/4.000
Večtočkovni vbrizg

Tip

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA
• Jeklena platišča in pnevmatike 195/80R15
• Rezervno kolo na jeklenem platišču 195/80R15
• Črn pokrov rezervnega kolesa
NOTRANJOST
• Bralna lučka spredaj
• Pomožna držala pri sopotniku
• Držalo za skodelico v sredinski konzoli
• 12V vtičnica spredaj
• USB vtičnica
• Kromirani notranji kljuki
• Tekstilno oblazinjenje sedežev
VARNOST
• Čelni zračni varnostni blazini za voznika in
sovoznika
• Možnost deaktiviranja čelne zračne varnostne
blazine na sovoznikovi stran
• Varnostni pasovi spredaj z zategovalniki in
omejevalniki sile
• Poklop pedal v primeru nesreče
• Bočne ojačitve
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABS z ESP®
DSBS Sistem za zaviranje v sili z dvema senzorjem
Opozorilne luči v primeru zaviranja v sili
Pomoč za speljevanje v klanec
Sistem za nadzorovan spust po klancu
Nadzor tlaka v pnevmatikah
Zavorna asistenca
Tretja zavorna luč
Sistem prepoznavanja prometnih znakov
Sistem za opozarjanje na vijuganje po voznem pasu
Sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu

ZUNANJOST
• Sprednja maska v črni barvi
• Razširjene obrobe blatnikov v črni barvi
• Zunanje kljuke vrat v črni barvi
• Ohišja zunanjih ogrevanih ogledal v črni barvi
VIDLJIVOST
• Halogenski žarometi
• Ročna nastavitev višine svetlobnega snopa
• Samodejni vklop žarometov
• Asistenca za avtomatsko vklapljanje dolgih luči

•
•
•
•

Dnevne luči
Sprednji in zadnji meglenki
Zelena termoizolacijska zasteklitev
Električno nastavljiva zunanja ogledala

FUNKCIONALNA OPREMA
• Volan z možnostjo upravljanja: audio naprave,
tempomata, omejevalca, in prostoročnega
telefoniranja
• Servo volan nastavljiv po višini
• Zvočno opozorilo za neugasnjene luč
• Zvočno opozorilo na nepripet varnostni pas
• Električno odpiranje stekel spredaj
• Daljinsko centralno zaklepanje
• Ročna klimatska naprava s filtrom za cvetni prah
• Indikator trenutne/priporočljive prestave
• MP3/WMA združljiv CD predvajalnik + Bluetooth®
+ DAB
• Tempomat
• Omejevalec hitrosti
Sprednja senčnika z držalom za listek in ogledalom
• Dodatna 12V vtičnica v prtljažnem prostoru

Bela biserna (ZVR)

Aktivna modra kovinska/
Črna biserna (CZW)

Prestavno razmerje

1
2
3
4
5
Vzvratna

Končno prestavno razmerje
Reduktorsko prestavno razmerje

Visoko
Nizko

ŠASIJA
Krmiljenje
Zavore

Svilnato srebrna kovinska (Z2S)

Črna biserna (ZJ3)

Temno siva (ZVL)

Vzmetenje
Pnevmatike
MASA
Masa praznega vozila (brez/z dodatno opremo) (kg)
Skupna dovoljena masa (kg)
HITROST
Največja hitrost (km/h)
PORABA GORIVA IN EMISIJE
Emisijski razred
Povprečna poraba goriva (l/100 km) (WLTP)*1
CO2 emisije (g/kg) (WLTP)*2

Spredaj
Zadaj
Spredaj
Zadaj

5-stopenjski ročni
4,425
2,304
1,674
1,190
1,000
5,151
4,090
1,000
2,002

1.395mm

1.405mm

1.720mm

2.250mm
3.645mm

Kotalno kroglični krmilni sistem
Zavorni diski
Zavorni bobni
Trivodilna toga prema s spiralno vzmetjo
Trivodilna toga prema s spiralno vzmetjo
195/80R15

1.645mm

1.090
1.435
145

Kombinirana

EURO 6
7,7
173-174

*1 Svetovno harmonizirana procedura testiranja
za lahka motorna vozila (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure)
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